17 - MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA EN SUPORT DE LA CAMPANYA
"UN BALTASAR DE VERITAT".
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels/de les 27 regidors/regidores assistents, aprova la
moció següent:
“Un grup de persones impulsores de Casa nostra, casa vostra han desenvolupant iniciatives de
comunicació i de conscienciació social en l'àmbit de la migració i el refugi, contra el racisme i a
favor d'una societat inclusiva.
"Un Baltasar de veritat" és una iniciativa del col·lectiu Casa Nostra Casa Vostra que es va
iniciar l'any 2018 amb la finalitat d’eradicar els estereotips racistes en una de les nostres
tradicions culturals més concorregudes, la cavalcada de reis.
El 5 de gener de 2019, més de 200 municipis del país es van adherir a la campanya, buscant
entre el seu veïnat persones negres per fer aquest paper. El hashtag #BaltasarDeVeritat
volava per les xarxes socials, posant fi a l'antic costum racista del blackface, pintar el rei negre,
que té uns orígens colonials.
Enguany es realitzarà un mapa actualitzat del registre de tots els municipis que s'hagin
compromès a eliminar les pràctiques racistes de la cavalcada i que tinguin un
#BaltasarDeVeritat. El mapa es publicarà al web casanostracasavostra.cat i a les xarxes de
l'entitat.
La cavalcada de Santa Coloma de Gramenet és un exemple de la nostra societat diversa i
inclusiva i fa nombroses edicions que el rei Baltasar és autèntic, sent així un municipi
compromès en eliminar les pràctiques racistes i en fomentar la cohesió social i el bon veïnat
entre tots els ciutadans de Santa Coloma de Gramenet d'orígens i cultures diverses.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer - Continuar treballant perquè tota la comitiva del rei negre, i no només el rei o els
patges, puguin ser persones negres. Evitant d’aquesta forma pintar de negre als membres de
la comitiva del rei Baltasar.
Segon - Donar suport mitjançant les xarxes socials d'aquest Ajuntament a la campanya
#BaltasarDeVeritat, per tal de donar ressò de l'adhesió del nostre municipi a la citada
campanya i contribuir a la lluita contra el racisme i la xenofòbia.
Tercer - Traslladar aquesta moció a l'entitat casa nostra casa vostra, a Sos Racisme, a les
associacions de veïns i veïnes de la ciutat, a la Comissió organitzadora de la cavalcada de
Santa Coloma de Gramenet i a les entitats participants a la mateixa.”

